
Dok-elementer 
Få dit skib sikkert til eftersyn eller reparation med

flexibilitet og optimerede arbejdsgange

Dok-elementer i fleksibel højde
Industri Betons specialudviklede dok-elementer 
sikrer en rationel arbejdsgang og en hurtig flytning 
af elementer i dokken.

De indstøbte og galvaniserede kugleankre giver 
mulighed for hurtig montering af kæder ved flyt-
ning med truck.

Dækpladerne i hårdt Azobe-træ (jerntræ) hviler på 
en sandpude, der bliver skyllet væk, så dækplader-
ne sænkes, når dok-elementerne skal flyttes.

Dok-elementerne er produceret i ekstra aggressiv 
beton. De kan desuden leveres med stålplader un-
der bunden, som gør dem endnu mere skridsikre.

Til arbejdet med specialskibe, boreplatforme mv. 
er det muligt at sætte to elementer ovenpå hinan-
den og derved opnå en højde på over 2,5 meter.

Dok-elementerne produceres i højderne fra 510 
mm og 1.250 mm eksklusiv træklodsen.
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ØSB, Perstrup Beton Industri, Byggebjerg Beton Industri, Svinninge Beton Industri og Abeo ud-
gør virksomhederne i Industri Beton A/S, der beskæftiger ca. 370 medarbejdere. Personalet er 
fordelt med ca. 105 ansatte hos ØSB, ca. 130 hos Perstrup, ca. 50 hos Byggebjerg, ca. 80 på 
fabrikken i Svinninge samt 4 personer hos Abeo, der primært har fokus på udvikling, optimering 
og salg af SL-dækkonstruktioner.

Virksomhederne i Industri Beton A/S leverer alle slags betonelementtyper til byggeriet: Til nye 
projekter, til renovering og til ombygning. Vi tilbyder totalleverancer af komplette råhuse - inkl. 
projektering og montage. Derudover producerer vi elementer til anlæg, infrastruktur, tanke og 
landbrug.

Vores betonløsninger sætter nye standarder – og vi er altid klar til at stille vores ekspertise og 
erfaring til rådighed, når der skal udvikles nye og spændende projekter.

Kontakt os – og lad os sammen hæve standarden for dit projekt.
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Illustration

Maks. belastning pr. fod: 120 tons

Azobe-træ

Sand

Huller til 
udskylning 
af sand

Kugleankrer


